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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO (CPL) 

Sra. Fernanda Valentim, Presidente da CPL no Ministério Público do Estado da Bahia 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Procuradoria-Geral de Justiça 
Número: 	003.0323/2020 	Original 

Data: 	16/1/2020 	Hora:13:01 

Qt.Vol.: 	Recebido por: edsonsantos 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°03/2019 

Processo n°: 003.0.37718/2019 

L.F. CONSTRUÇÃO E INSCORPORAÇÃO - EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

28.874.067/0001-74, sediada em Rua da Mangueira, 10 sala 02, Santa Mônica, 

Feira de Santana - BA, CEP 44.077-734, neste ato representada por LEILA 

FROES DA MORRA NUNES, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob 

o n° 666.856.645-68, RG 04766093-72 SSP/BA, residente e domiciliada em Av. 

Rubens Carvalho, 60, Edif. Venezia, Ap 503, BI C, Pedra do Descanso, Feira de 

Santana - BA, CEP 44.007-200, com fundamento nas Leis Estaduais 

9.433/2005 e 11.619/2009, pelo Decreto Estadual 9.534/2005 e, no que estes 

forem omissos, pela Lei Federal n° 8.666/1993 e Lei Complementar n° 

123/2006, com suas alterações, bem como pelas condições estabelecidas no 

Edital e seus Anexos, tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO  ao certame 

cujo objeto refere-se à obra de construção da nitura sede da Promotoria de 

Justiça Regional de Euclides da Cunha, do tipo menor preço, em regime de 

execução de Empreitada por Preço Global, mediante ampla concorrência. 
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I - Das Cláusulas Impugnadas 

A empresa L F. CONSTRUÇÃO E INSCORPORAÇÃO - EIRELI ME, neste 

ato representada por LEILA FROES DA MOTTA NUNES, vem, tempestivamente, 

conforme permissivo legal do § 2°, do art. 41, da Lei n° 8666/93, em tempo 

hábil, à presença de Vossa Senhoria, IMPUGNAR as seguintes cláusulas 

editalícias: 

7.2.2. Os itens e quantitativos definidos para a 
presente licitação são meramente referenciais, 
sendo de inteira responsabilidade da licitante a 
conferência e análise da adequação dos mesmos, 
não sendo admitida a arguição futura de omissões, 
enganos, erros ou propostas de ajustes posteriores, 
considerando que o regime de execução do 
Contrato será na modalidade Empreitada por Preço 
Global. 

7.2.2.1. A ausência de quaisquer insumos ou 
serviços necessários à execução do objeto, na 
Planilha Orçamentária do valor estimado pela 
Administração, não exime a licitante de considerá-lo 
dentro do preço global da proposta, devendo a sua 
proposta ser elaborada levando em consideração 
que a obra, objeto da licitação, será entregue 
completa, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de 
pagamento em relação ao valor de sua proposta. 

7.2.2.2. Caso alguma licitante entenda haver 
eventuais erros de quantitativos na Planilha 
Orçamentária ensejadora do valor estimado pela 
Administração, deverá proceder a impugnação 
tempestiva do instrumento convocatório, nos termos 
da PARTE IV, Seção I, deste edital, não sendo 
cabíveis alegações posteriores visando modificação 
dos preços referenciais e/ou ofertados. 

II- Da Tempestividade 
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A presente é plenamente tempestiva, vez que o prazo para protocolo de 

Impugnações para licitantes é até o segundo dia útil que anteceder à data 

prevista no edital para recebimento dos envelopes e início da abertura das 

propostas, qual seja, 20 de janeiro de 2020. Neste sentido, finda-se o prazo 

apenas em 16 de janeiro de 2020, motivo pelo qual solicita o conhecimento 

desta impugnação a fim da análise dos fatos e fundamentos doravante 

delineados. 

III- Da Impugnação 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação por tomada de 

preço com vistas à Obra de construção da futura sede da Promotoria de justiça 

Regional de Euclides da Cunha, conforme consta no Termo de Referência 

anexo ao edital. 

Contudo, ao verificar as condições para participação na licitação citada, 

constatou-se que o edital determina que "os itens e quantitativos definidos 

para a presente licitação são meramente referenciais, sendo de inteira 

responsabilidade da licitante a conferência e análise da adequação dos 

mesmos". 

Ocorre que sendo a licitação somente para construir, como é o caso, já 

que o objeto do certame refere-se a tão somente "obra de construção", temos 

por certo que todo o cálculo de preços e contingências do construtor levará em 

conta apenas a construção. Não é razoável que se tenha de computar 

incertezas relativas àqueles que o precederam, como os projetistas. 

Isto é, o projeto não deve transferir responsabilidades, porque a 

formação dos preços pelos licitantes vincula-se à carga de riscos a que estão 

sujeitos. Se estiverem expostos à responsabilização por fatos de outrem, serão 

obrigados a cobrar também por isso. 
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Razoável, neste caso, é que se o Estado impõe um projeto, deve suportar 

os custos e ônus de eventuais erros dele decorrentes, sem prejuízo de 

regresso contra quem o formatou. Trata-se do binômio poder e 

responsabilidade: ao definir as especificações da obra (poder), o ente público 

submete-se às consequências dessa decisão (responsabilidade). 

Merece destaque ainda, o fato de que o Ministério Público, através do uso 

de uso de recursos públicos e legais, contratou as empresas BODEN 

ENGENHARIA, RM - RAFAELMARQUES ARQUITETOS E GUTO DE AZEVEDO 

PROJETOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES. São tais empresas as responsáveis 

pela elaboração dos referidos projetos (conforme assinaturas nos projetos),de 

modo que, descabe a exigência do Ministério Publico da Bahia de obrigar as 

licitantes a efetuar um detalhado estudo dos projetos, estudo esse custoso 

financeiramente (é probido por lei especifica de licitações, obrigar a 

licitante a ter custos para participar do certame antes da contratação), com 

o intuito final de efetuar o controle da qualidade e confiabilidade dos referidos 

projetos. 

Tal exigência ainda implicará na desoneração das empresas responsáveis 

pelos projetos da responsabilidade financeira oriunda de eventuais erros nos 

projeto, e conforme o edital em questão, transferirá tal responsabilidade para 

as licitantes. 

Neste sentido, o melhor parece ser deixar ao projetista a 

responsabilidade correspondente ao projeto, e ao construtor, ora licitante, a 

responsabilidade advinda da execução da obra, de modo a excluir a primeira 

parte da cláusula 7.2.2 naquilo em que cita a referencialidade dos itens e 

quantitativos definidos para a licitação, gerando, por consequência, a 

objetividade e certeza dos itens e quantitativos definidos pelo licitante, 

inclusive nas subcláusulas 7.2.2.1. e 7.2.2.2. 

L.F. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - EIRELI - ME 
CNPJ: 28.874.067/0001-74 

Tel.: (75) 3625-1338 / 9 9900-0327/ 9 9900-3542 
E-mail: Ifengconstrucao@gmail.com  



IV - Dos Pedidos. 

Face ao exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito de alterar no Edital a cláusula 7.2.2 naquilo em que cita 

a referencialidade dos itens e quantitativos definidos para a licitação, gerando, 

por consequência, a objetividade e certeza dos itens e quantitativos definidos 

pelo licitante, inclusive nas subcláusulas 7.2.2.1. e 7.2.2.1. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a 

alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme 

§ 4°', do art. 21, da Lei n° 8666/93. 

Nestes Termos, Pede Deferimento. 

Salvador, 14 de Janeiro de 2020 

#  
si, , • Ç O E INSCORPORAÇÃO - E1RELI ME 
r 	LEILA FROES DA MOTTA NUNES 

' Art. 21, § 4g Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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